สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 23 เมษายน ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๑

วาระการประชุม
เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

สรุปผล/มติที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านด้วยความยินดี และขอให้กรรมการฯ แต่ละท่านแนะนําตนเอง

ระเบียบวาระที่ ๒
วาระที่ ๒.๑

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕๕4 และ
รายงานผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ ๔.๑

เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องพิจารณาอนุมัติ
การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

- เห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย

วาระที่ ๔.2

การแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ

- เห็นชอบให้แต่งตั้งคุณหญิงสุพตั รา มาศดิตถ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนผู้ที่พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งถึงวันที่ 29 กันยายน

1. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2554 โดยไม่มกี าร
แก้ไข
๒. กรณีวันจบการศึกษาของนางสาวพิณแข รักษ์ขาว ที่ประชุม
มอบหมายให้อธิการบดีนําข้อสังเกตเกี่ยวกับการบันทึกวันสําเร็จ
การศึกษา ไปพิจารณาเพิ่มเติม แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบต่อไป
๓. รับทราบผลการดําเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครัง้ ที่
1/2554
- ไม่มี -

เรื่องสืบเนื่อง
-

-

- จัดทําประกาศสภามวล.
และนําเสนอนายกสภาฯ
ลงนามต่อไป
- จัดทําประกาศสภามวล.
และนําเสนอนายกสภาฯ
ลงนามต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
-

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

2554
วาระที่ 4.3

การแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ - เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
- จัดทําประกาศสภามวล.
บริหารงานบุคคล แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง
1. ดร. สุเมธ แย้มนุ่น
ประธานกรรมการ และนําเสนอนายกสภาฯ
ตามวาระ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
ลงนามต่อไป

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย/
ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม

สรุปผล/มติที่ประชุม
2. อธิการบดี
๓. ศาสตรจารย์ ดร. คณิต ณ นคร
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
4. นายบุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
5. นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
6. ดร.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
7. ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร
(ผู้แทนสภาวิชาการ)
8. รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
(ผู้แทนคณาจารย์ประจํา)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เดชมณี
(ผู้แทนคณาจารย์ประจํา)
10. รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา ช้างทรัพย์
(ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักวิชา)
11. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
12. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่

เรื่องสืบเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
วาระที่ 4.4

การแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ - เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
การเงินและทรัพย์สิน แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย
ตามวาระ


- จัดทําประกาศสภามวล.
และนําเสนอนายกสภาฯ
ลงนามต่อไป

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย/
ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม

สรุปผล/มติที่ประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
2. ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
4. รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ 1 คน
5. รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ 1 คน

เรื่องสืบเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
และเลขานุการ

โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
วาระที่ ๔.5

วาระที่ 4.6

วาระที่ ๔.7

การแต่งตั้งประธานกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ
การแต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี แทนผู้ที่
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ

การเปลีย่ นแปลงวันสําเร็จการศึกษาของ
นางสาวอังคณา ใสเกื้อ

- เห็นชอบให้แต่งตั้งนายนนทพล นิ่มสมบุญ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ

- จัดทําประกาศสภามวล. /นําเสนอ สํานักงานสภา
นายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป มหาวิทยาลัย

โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2554
- เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาอธิการบดี
แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ โปษยานนท์ (กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ
3. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
เป็นกรรมการ
- เห็นชอบให้ปรับแก้ไขวันสําเร็จการศึกษาของนางสาวอังคณา ใสเกื้อ
จากเดิม “วันที่ 20 เมษายน 2553” เป็น “วันที่ 20 พฤษภาคม 2553”
ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ



- จัดทําประกาศสภามวล. /นําเสนอ สํานักงานสภา
นายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป มหาวิทยาลัย

- จัดทําประกาศสภามวล. /นําเสนอ สํานักงานสภา
นายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป มหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.8

วาระการประชุม
ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระที่ 5.2

รายงานสถานการณ์น้ําท่วมในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์/ชุมชนรายรอบ และแผนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

สรุปผล/มติที่ประชุม
เรื่องสืบเนื่อง
- อนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้คณาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ - พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
จํานวน 3 ราย ตามที่สภาวิชาการเสนอ ดังนี้
เกีย่ วข้องต่อไป
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิรสิ ถิตย์กลุ ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2551
2. อาจารย์ ดร.โกวิทย์ กิตติวุฒิศักดิ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ ตั้งแต่วันที่ 29
ธันวาคม 2551
3. อาจารย์อมรศักดิ์ สวัสดี ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยาประมง ตั้งแต่วนั ที่ 20 ตุลาคม 2553
- ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ คือ มหาวิทยาลัยควรมีแนวปฏิบัติและ
หลักเกณฑ์ในการขอกําหนดดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วและได้ประโยชน์เต็มที่ เช่น การกําหนดวันที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ กรณีปรับแก้ไขผลงาน ผูอ้ ่านผลงานทางวิชาการที่อยู่ในสาขาที่
ใกล้เคียง การชี้แจงแนวปฏิบัติของการเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ
ต่างๆ เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ

ส่วนการเจ้าหน้าที่/
สํานักวิชาที่เกี่ยวข้อง

-

-

- รับทราบ
- รับทราบ
- พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
- ที่ประชุม มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นดังนี้
เกีย่ วข้องต่อไป
1. นอกจากแผนการดําเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอแล้ว ขอให้
มหาวิทยาลัยกําหนดพื้นของมหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบเป็นเป้าหมาย
หลักไว้ในแผนฯ ด้วย โดยขอให้นําเอาแผนที่มหาวิทยาลัยเคยจ้างบริษัท
ออกแบบสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้น มาพิจารณาปรับปรุงให้


อธิการบดี

วาระการประชุม

สรุปผล/มติที่ประชุม
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่เปลีย่ นไป โดยจัดทําให้เป็นรูปธรรม
2. นอกจากการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองแล้ว
มหาวิทยาลัยควรเข้าไปดําเนินการเพิ่มเติม คือ การวิจัย ซึ่งควรจัดประชุม
ระดมความคิด และจัดหมวดหมู่ของเรื่องที่จะมีการวิจัย และควรวิจยั
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ หลายมิติ เช่น ด้านสังคม ด้านเกษตร การฟื้นตัวของ
ประชากร รายได้ของประชากร เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยจะต้องระดมกําลัง
นักวิชาการและเชิญนักวิชาการจากสถาบันอื่นเข้ามาร่วมทําวิจัย แล้วจัดทํา
เป็นแผนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน นําเสนอหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ระดับชาติ เพื่อของบประมาณ เช่น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้นไป
3. มหาวิทยาลัยควรตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขึ้นเป็นการถาวร
และมีการรับเงินบริจาคอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงเวลาจําเป็นต้องใช้
สามารถนําไปใช้ได้ทันที
4. การจะให้เข้าถึงจิตใจของชุมชน มหาวิทยาลัยควรทําอย่างต่อเนื่อง
และสม่ําเสมอ

เรื่องสืบเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

วาระที่ 5.3

กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
3/2553

- รับทราบการกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554
ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

-

-

ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1

เรื่องอื่นๆ
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ขอลาออกจากการ
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

-

-



วาระที่ 6.2

วาระที่ 6.3
วาระที่ 6.4

วาระการประชุม
สรุปผล/มติที่ประชุม
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา - อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
สภามหาวิทยาลัย แทน นายไพบูลย์ วัฒนศิริ- 1. นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
ธรรม
2. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น (กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง)
3. อธิการบดี
กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกจากสภาวิชาการ)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เดชมณี
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รับเลือกจากคณาจารย์ประจํา)
(ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ)
การประชุมร่วม 3 สภามหาวิทยาลัย ประจําปี - รับทราบกําหนดประชุมร่วม 3 สภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมดุสติ ธานี อ. หัวหิน
จ. ประจวบคีรีขันธ์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้า - รับทราบ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
ไปพระราชทานปริญญาบัตร
(นางปทิตตา จิวเลิศสกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
- จัดทําประกาศสภามวล. /นําเสนอ สํานักงานสภา
นายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม


